
نشانینام وب سایتگروهردیف
Sabanetصبانتاپراتورها1 ir.
Asiatechآسیاتکاپراتورها2 ir.  
Hiwebهاي وباپراتورها3 ir.  
Irancellایرانسلاپراتورها4 ir.  
Mciهمراه اولاپراتورها5 ir.  
Mobinnetمبین نتاپراتورها6 ir.  
Parsonlineپارس آنالیناپراتورها7 com.
Rightelرایتلاپراتورها8 ir.
.ir1544آسیاتکاپراتورها9  
Shatelشاتلاپراتورها10 ir.
Tctشرکت مخابرات ایراناپراتورها11 ir.
Autدانشگاه صنعتی امیرکبیرآموزشی- پژوهشی12 ac ir. .  
cfuacدانشگاه ویژه فرهنگیانآموزشی- پژوهشی13 ir. .
Iauctbدانشگاه آزاد اسالمی - واحد تهران مرکزآموزشی- پژوهشی14 ac ir. .  
iiesمؤسسه مطالعات بین المللی انرژيآموزشی- پژوهشی15 org.
Irandocacپژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایرانآموزشی- پژوهشی16 ir. .  
itvheacمؤسسه آموزش عالی-علمی کاربردي وزارت جهاد کشاورزيآموزشی- پژوهشی17 ir. .
Kanoonقلم چی (کانون فرهنگی آموزش)آموزشی- پژوهشی18 ir.  
kanoonparvareshکانون پرورش فکري کودکان و نوجوانانآموزشی- پژوهشی19 com.
Pnuacپورتال دانشگاه پیام نورآموزشی- پژوهشی20 ir. .  
rieپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشآموزشی- پژوهشی21 ir.
Roshdشبکه ملی مدارس (رشد)آموزشی- پژوهشی22 ir.  
Srbiauacدانشگاه آزاد اسالمی-واحد علوم تحقیقاتآموزشی- پژوهشی23 ir. .  
Tvuacدانشگاه فنی و حرفه ايآموزشی- پژوهشی24 ir. .  
Uastدانشگاه جامع علمی کاربرديآموزشی- پژوهشی25 ac ir. .  
Umacدانشگاه فردوسی مشهدآموزشی- پژوهشی26 ir. .  
Utacدانشگاه تهرانآموزشی- پژوهشی27 ir. .  
wwwagriمؤسسه پژوهش هاي برنامه ریزي و اقتصاد کشاورزيآموزشی- پژوهشی28 peri ir. - .
wwwپژوهشکده زمین شناسیآموزشی- پژوهشی29 iieesac ir. . .
wwwسازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایرانآموزشی- پژوهشی30 irost org. .
wwwموسسه پژوهشی و برنامه ریزي آموزش عالیآموزشی- پژوهشی31 irpheac ir. . .
wwwپایگاه استنادي علوم جهان اسالمآموزشی- پژوهشی32 iscgov ir. . .
wwwnriپژوهشگاه نیروآموزشی- پژوهشی33 ac ir. . .
wwwpasteurانستیتو پاستور ایرانآموزشی- پژوهشی34 ac ir. . .
wwwsirدانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجهآموزشی- پژوهشی35 ac ir. . .
wwwsrttuدانشگاه شهید رجاییآموزشی- پژوهشی36 edu. .
Ansarbankبانک انصاربانک و بیمه و پرداخت37 com.
askariyeموسسه اعتباري ملل (عسکریه)بانک و بیمه و پرداخت38 ir.
baبانک آیندهبانک و بیمه و پرداخت39 ir24.
bankبانک ديبانک و بیمه و پرداخت40 day ir- .  
Bankبانک مسکنبانک و بیمه و پرداخت41 maskan ir- .  
Bankmellatبانک ملتبانک و بیمه و پرداخت42 ir.  
bimبانک صنعت و معدنبانک و بیمه و پرداخت43 ir.  



bkiبانک کشاورزيبانک و بیمه و پرداخت44 ir.  
Bmiبانک ملی ایرانبانک و بیمه و پرداخت45 ir.  
Bpiبانک پاسارگادبانک و بیمه و پرداخت46 ir.  
Bsiبانک صادرات ایرانبانک و بیمه و پرداخت47 ir.  
Cbiبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانبانک و بیمه و پرداخت48 ir.  
cinoorموسسه اعتباري نوربانک و بیمه و پرداخت49 ir.  
Ebanksepahبانک سپهبانک و بیمه و پرداخت50 ir.  
edbiبانک توسعه صادرات ایرانبانک و بیمه و پرداخت51 ir.  
.Enbanknetبانک اقتصاد نوینبانک و بیمه و پرداخت52  
ghbiبانک قوامینبانک و بیمه و پرداخت53 ir.  
hibankبانک حکمت ایرانیانبانک و بیمه و پرداخت54 ir24.  
iraninsuranceبیمه ایرانبانک و بیمه و پرداخت55 ir.
Iranjibایران جیببانک و بیمه و پرداخت56 ir.  
izbankبانک ایران زمینبانک و بیمه و پرداخت57 ir.  
karafarinbankبانک کارآفرینبانک و بیمه و پرداخت58 ir.  
Mebankبانک مهر اقتصادبانک و بیمه و پرداخت59 ir.  
middleeastbankبانک خاورمیانهبانک و بیمه و پرداخت60 ir.  
Mofidonlineکارگزاري مفیدبانک و بیمه و پرداخت61 com.  
Parsianبانک پارسیانبانک و بیمه و پرداخت62 bank ir- .  
postbankپست بانک ایرانبانک و بیمه و پرداخت63 ir.  
qmbبانک قرض الحسنه مهر ایرانبانک و بیمه و پرداخت64 ir.  
Rbبانک رفاه کارگرانبانک و بیمه و پرداخت65 ir24.  
refahبانک رفاه کارگرانبانک و بیمه و پرداخت66 bank ir- .  
rqbankبانک قرض الحسنه رسالتبانک و بیمه و پرداخت67 ir.  
.Sahamyabcomسهام یاببانک و بیمه و پرداخت68  
sarmadinsبیمه سرمدبانک و بیمه و پرداخت69 ir.
Sbبانک سامانبانک و بیمه و پرداخت70 com24.
sbankبانک سرمایهبانک و بیمه و پرداخت71 ir.  
shahrبانک شهربانک و بیمه و پرداخت72 bank ir- .  
Shaparakشبکه شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرك)بانک و بیمه و پرداخت73 ir.  
Sinabankبانک سینابانک و بیمه و پرداخت74 ir.  
Tejaratbankبانک تجارتبانک و بیمه و پرداخت75 ir.  
TTbankبانک توسعه تعاونبانک و بیمه و پرداخت76 ir.  
wwwalborzinsuranceبیمه البرزبانک و بیمه و پرداخت77 ir. .
wwwbimehasiaبیمه آسیابانک و بیمه و پرداخت78 com. .
wwwbimehmaبیمه مابانک و بیمه و پرداخت79 ir. .
wwwbimehmihanبیمه میهنبانک و بیمه و پرداخت80 ir. .
.wwwbimehtaavoncomبیمه تعاونبانک و بیمه و پرداخت81 .
wwwcentinsur بیمه مرکزيبانک و بیمه و پرداخت82 ir. .
wwwdanaبیمه دانابانک و بیمه و پرداخت83 insurancecom. - .
wwwdayinsبیمه ديبانک و بیمه و پرداخت84 com. .
wwwhafezinsuranceبیمه حافظبانک و بیمه و پرداخت85 ir. .
wwwkarafarinبیمه کار افرینبانک و بیمه و پرداخت86 insurance ir. - .
wwwkowsarinsuranceبیمه کوثربانک و بیمه و پرداخت87 ir. .



wwwmelatبیمه ملتبانک و بیمه و پرداخت88 ir. .
wwwmicبیمه معلمبانک و بیمه و پرداخت89 co ir. . .
.wwwnovininsurancecomبیمه نوینبانک و بیمه و پرداخت90 .
wwwomidبیمه امیدبانک و بیمه و پرداخت91 insurance ir. - .
wwwparsianinsuranceبیمه پارسیانبانک و بیمه و پرداخت92 ir. .
wwwpasargadinsuranceبیمه پاسارگادبانک و بیمه و پرداخت93 ir. .
wwwraziبیمه رازيبانک و بیمه و پرداخت94 ir. 24.
wwwsamaninsuranceبیمه سامانبانک و بیمه و پرداخت95 ir. .
wwwseoسازمان بورس و اوراق بهادار بانک و بیمه و پرداخت96 ir. .
wwwsinainsuranceبیمه سینابانک و بیمه و پرداخت97 com. .
wwwtinsبیمه توسعهبانک و بیمه و پرداخت98 ir. .
Zarinpalزرین پالبانک و بیمه و پرداخت99 com.  
.Rasekhoonnetراسخونپرتال100  
.Tebyannetتبیانپرتال101  
Timeتایمپرتال102 ir.  
Alodoctorالو دکترپزشکی103 ir.  
Cinematicketسینما تیکتتفریحی- سرگرمی- غذا104 org.  
Musiceiranianموسیقی ایرانیانتفریحی- سرگرمی- غذا105 ir.  
.Zoodfoodcomزودفودتفریحی- سرگرمی- غذا106  
Aftabnewsپایگاه خبري آفتابخبري - اطالع رسانی107 ir.
Alefپایگاه خبري الفخبري - اطالع رسانی108 ir.  
Asriranعصر ایرانخبري - اطالع رسانی109 com.
Avinyسایت جامع فرهنگی مذهبی شهید آوینیخبري - اطالع رسانی110 com.  
.Bamdadnetسایت خبري تحلیلی بامدادخبري - اطالع رسانی111  
.Bultannewscomبولتن نیوزخبري - اطالع رسانی112  
Danaشبکه اطالع رسانی راه داناخبري - اطالع رسانی113 ir.
Donyaروزنامه دنیاي اقتصادخبري - اطالع رسانی114 e eqtesadcom- - .  
Eghtesadonlineاقتصاد آنالینخبري - اطالع رسانی115 com.  
Entekhabانتخابخبري - اطالع رسانی116 ir.  
Faradeedسایت خبري فرادیدخبري - اطالع رسانی117 ir.  
Fararuفراروخبري - اطالع رسانی118 com.  
.Fardanewscomفردا نیوزخبري - اطالع رسانی119  
.Farsnewscomخبرگزاري فارسخبري - اطالع رسانی120  
Hamshahrionlineهمشهري آنالینخبري - اطالع رسانی121 ir.  
.Hawzahnetپایگاه اطالع رسانی حوزهخبري - اطالع رسانی122  
Ilnaخبرگزاري کار ایران (ایلنا)خبري - اطالع رسانی123 ir.  
Iribnewsخبرگزاري صدا و سیماخبري - اطالع رسانی124 ir.  
Irnaخبرگزاري جمهوري اسالمیخبري - اطالع رسانی125 ir.  
Isnaخبرگزاري دانشجویان ایرانخبري - اطالع رسانی126 ir.  
Jamejamonlineجام جم آنالینخبري - اطالع رسانی127 ir.  
Jamnewsجام نیوزخبري - اطالع رسانی128 ir.  
Khabaronlineخبر آنالینخبري - اطالع رسانی129 ir.  
.Khabarpucomخبر پوخبري - اطالع رسانی130  
Mashreghnewsمشرقخبري - اطالع رسانی131 ir.  



.Mehrnewscomخبرگزاري مهرخبري - اطالع رسانی132  
Mizanonlineخبرگزاري میزانخبري - اطالع رسانی133 ir.  
.Namnakcomنمناكخبري - اطالع رسانی134  
Parsineپارسینهخبري - اطالع رسانی135 com.  
.Rajanewscomپایگاه اطالع رسانی رجاخبري - اطالع رسانی136  
Roknaپایگاه خبري و اطالع رسانی رکناخبري - اطالع رسانی137 ir.  
.Rooznocomپایگاه خبري تحلیلی روز نوخبري - اطالع رسانی138  
Seratnewsپایگاه خبري تحلیلی صراطخبري - اطالع رسانی139 ir.  
Shahrekhabarشهر خبرخبري - اطالع رسانی140 com.  
.Shomanewscomسایت خبري شما نیوزخبري - اطالع رسانی141  
Snnخبرگزاري دانشجوخبري - اطالع رسانی142 ir.  
Tabnakتابناكخبري - اطالع رسانی143 ir.  
Tabnakbatoتابناك با توخبري - اطالع رسانی144 ir.  
Tnewsتی نیوزخبري - اطالع رسانی145 ir.  
wwwbornanewsخبرگزاري برناخبري - اطالع رسانی146 ir. .
Yjcباشگاه خبرنگاران جوانخبري - اطالع رسانی147 ir.  
asiadlآسیا دلدانلود - آپلود - اپلیکیشن148 ir.
Cafebazaarکافه بازاردانلود - آپلود - اپلیکیشن149 ir.  
manofileمن فایلدانلود - آپلود - اپلیکیشن150 com.
Adliranدرگاه خدمات الکترونیک قضاییدولتی- حاکمیتی151 ir.
agriservicesشرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزيدولتی- حاکمیتی152 ir.
anjomامور سینمایی و تولید فیلم هاي فاخردولتی- حاکمیتی153 ir.
apcpشرکت  شهرك هاي کشاورزيدولتی- حاکمیتی154 ir.
areoسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزيدولتی- حاکمیتی155 ir.
ashayerسازمان امور عشایري ایراندولتی- حاکمیتی156 ir.
behdashtستاددولتی- حاکمیتی157 gov ir. .
bimبانک صنعت و معدندولتی- حاکمیتی158 ir.
bmnبنیاد ملی  نخبگاندولتی- حاکمیتی159 ir.
btnبنیاد تعاوندولتی- حاکمیتی160 ir.
cabinetدفتر هیات دولت دولتی- حاکمیتی161 gov ir. .
centerمرکز ملی رقابت (شوراي رقابت)دولتی- حاکمیتی162 nicc ir. .
cobiسازمان مجري ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی دولتی- حاکمیتی163 gov ir. .
corcسازمان تعاون روستایی ایراندولتی- حاکمیتی164 ir.
cppoسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگاندولتی- حاکمیتی165 ir.
craسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییدولتی- حاکمیتی166 ir.
doeسازمان حفاظت محیط زیست دولتی- حاکمیتی167 ir.
dolatپایگاه اطالع رسانی دولت دولتی- حاکمیتی168 ir.
doticمعاونت حقوقی رئیس جمهوردولتی- حاکمیتی169 ir.
dresسازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشوردولتی- حاکمیتی170 ir.
ecommercegovمرکز توسعه تجارت الکترونیکی دولتی- حاکمیتی171 ir. .
egfiصندوق ضمانت صادرات ایراندولتی- حاکمیتی172 org.
ejraeegovمعاونت اجرایی ریاست جمهوري دولتی- حاکمیتی173 ir. .
elmikarbordiمؤسسه آموزش عالی- علمی کابردي فرهنگ و هنردولتی- حاکمیتی174 farhanggov ir. . .
Enamadنماد اعنماد الکترونیکیدولتی- حاکمیتی175 ir.  



esataسازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح دولتی- حاکمیتی176 ir.
esdoسازمان توسعه منابع انرژيدولتی- حاکمیتی177 ir.
esfahansteelشرکت سهامی ذوب آهن اصفهاندولتی- حاکمیتی178 com.
fatehnetعقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمان هاي وابستهدولتی- حاکمیتی179 net.
frworgسازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشوردولتی- حاکمیتی180 ir. .
ganjinehnlaiگنجینه  اسناد ملی  ایران دولتی- حاکمیتی181 ir. .
golestanpاستانداري گلستاندولتی- حاکمیتی182 ir.
govkrاستانداري کرماندولتی- حاکمیتی183 ir. .
gsiسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردولتی- حاکمیتی184 ir.
gtcشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایراندولتی- حاکمیتی185 portal com- .
hajnewsسازمان حج و زیارتدولتی- حاکمیتی186 ir.
hormozganاستانداري هرمزگاندولتی- حاکمیتی187 ir.
httpsمرکز آمار ایراندولتی- حاکمیتی188 amar sci org ir: . . .
httpswwwamarمرکز آمار ایراندولتی- حاکمیتی189 org ir: . . .
icroسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمیدولتی- حاکمیتی190 ir.
ictزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتدولتی- حاکمیتی191 gov ir. .
ictfacultyدانشکده علمی کاربردي پست و مخابراتدولتی- حاکمیتی192 ir.
idroسازمان گسترش و نوسازي صنایع کشوردولتی- حاکمیتی193 ir.
ihioسازمان بیمه خدمات سالمتدولتی- حاکمیتی194 gov ir. .
Ikcoایران خودرودولتی- حاکمیتی195 ir.  
imiسازمان مدیریت صنعتیدولتی- حاکمیتی196 ir.
imidrogovسازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایراندولتی- حاکمیتی197 ir. .
imoorgسازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشوردولتی- حاکمیتی198 ir. .
.impascocomشرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایراندولتی- حاکمیتی199
inccمرکز ملی فرش ایراندولتی- حاکمیتی200 ir.
irancodeمرکز ملی شماره گذاري کاال و خدمات ایراندولتی- حاکمیتی201 ir.
iranfairشرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی جمهوري اسالمی ایران دولتی- حاکمیتی202 com.
iranhavafazaشرکت صنایع هوا فضا ایراندولتی- حاکمیتی203 com.
iranplنهاد کتابخانه هاي عمومی کشوردولتی- حاکمیتی204 ir.
.iranteaorgسازمان چاي کشوردولتی- حاکمیتی205
Iribسازمان صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایراندولتی- حاکمیتی206 ir.  
.irimcorgسازمان نظام پزشکیدولتی- حاکمیتی207
Irimoسازمان هواشناسی کشوردولتی- حاکمیتی208 ir.
irislشرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایراندولتی- حاکمیتی209 net.
irnaسازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی ایراندولتی- حاکمیتی210 ir.
.irtobaccocomشرکت دخانیات ایراندولتی- حاکمیتی211
isaسازمان فضایی ایراندولتی- حاکمیتی212 ir.
isaarcsiموسسه فرهنگی ورزشی ایثاردولتی- حاکمیتی213 ir.
isipoسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایراندولتی- حاکمیتی214 ir.
isiriسازمان ملی استاندارددولتی- حاکمیتی215 org.
isrcپژوهشگاه فضایی ایراندولتی- حاکمیتی216 ac ir. .
itoسازمان فناوري اطالعات ایراندولتی- حاکمیتی217 gov ir. .
itrcپژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ایراندولتی- حاکمیتی218 ac ir. .
itsrموسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانیدولتی- حاکمیتی219 ir.



ivoسازمان دامپزشکی کشوردولتی- حاکمیتی220 ir.
Khameneiدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهللا خامنه ايدولتی- حاکمیتی221 ir.  
kscشرکت فوالد خوزستاندولتی- حاکمیتی222 ir.
lmoiranسازمان نهضت سواد آموزيدولتی- حاکمیتی223 ir.
masajedستاد عالی کانونهاي فرهنگی هنري مساجددولتی- حاکمیتی224 farhanggov ir. . .
meduوزارت آموزش و پرورشدولتی- حاکمیتی225 ir.
Meduوزارت آموزش و پرورشدولتی- حاکمیتی226 ir.  
modgovوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح دولتی- حاکمیتی227 ir. .
moegovوزارت نیرودولتی- حاکمیتی228 ir. .
mosharekatmeduسازمان مدارس غیردولتی و مشارکت هاي مردمی و خانوادهدولتی- حاکمیتی229 ir. .
mscشرکت فوالد مبارکهدولتی- حاکمیتی230 ir.
mutدانشگاه صنعتی مالک اشتردولتی- حاکمیتی231 ac ir. .
.navideshahedcomپایگاه اطالع رسانی فرهنگ ایثار و شهادتدولتی- حاکمیتی232
ndmoسازمان مدیریت بحران کشوردولتی- حاکمیتی233 ir.
nicicoشرکت ملی صنایع مس ایراندولتی- حاکمیتی234 com.
nigcشرکت ملی گاز ایراندولتی- حاکمیتی235 ir.
niocشرکت ملی نفت ایراندولتی- حاکمیتی236 ir.
niordcشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایراندولتی- حاکمیتی237 ir.
nipcشرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمیدولتی- حاکمیتی238 ir.
niscoirشرکت ملی فوالد ایراندولتی- حاکمیتی239 com.
nlaiکتابخانه ملی ایراندولتی- حاکمیتی240 ir.
ntoirشرکت عمران شهرهاي جدیددولتی- حاکمیتی241 gov ir. .
oerpسازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشیدولتی- حاکمیتی242 ir.
oghafسازمان اوقاف و امور خیریهدولتی- حاکمیتی243 ir.
ostanاستانداري لرستاندولتی- حاکمیتی244 lr ir- .
ostbاستانداري بوشهردولتی- حاکمیتی245 ir.
payamaviationشرکت خدمات هواپیمایی پیامدولتی- حاکمیتی246 ir.
pgsezمنطقه ویژه صنایع فلزي خلیج فارسدولتی- حاکمیتی247 ir.
policeنیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایراندولتی- حاکمیتی248 ir.
Portaltvtoسازمان آموزش فنی و حرفه اي کشوردولتی- حاکمیتی249 com.  
postشرکت ملی پست جمهوري اسالمی ایراندولتی- حاکمیتی250 ir.
Postشرکت ملی پست جمهوري اسالمی ایراندولتی- حاکمیتی251 ir.
postbankشرکت پست بانک ایراندولتی- حاکمیتی252 ir.
ppoسازمان حفظ نباتات کشوردولتی- حاکمیتی253 ir.
putدانشگاه صنعت نفتدولتی- حاکمیتی254 ac ir. .
qiaمرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت هاي قرآنی کشوردولتی- حاکمیتی255 farhanggov ir. . .
Rahvarپلیس راهنمایی و رانندگیدولتی- حاکمیتی256 ir120.  
raroسازمان امداد و نجاتدولتی- حاکمیتی257 ir.
ricacacموسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطاتدولتی- حاکمیتی258 ir. .
richtپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگريدولتی- حاکمیتی259 ir.
sabteahvalسازمان ثبت احوال کشوردولتی- حاکمیتی260 ir.
salamatپایگاه جامع   آموزش و فرهنگ  سازي سالمت ایران دولتی- حاکمیتی261 gov ir. .
samandehiستاد ساماندهی پایگاه هاي اینترنتیدولتی- حاکمیتی262 ir.
Samandehiساماندهی پایگاه هاي اینترنتیدولتی- حاکمیتی263 ir.  



.Sanjeshorgسازمان سنجشدولتی- حاکمیتی264  
seomeduسازمان آموزش و پرورش کودکان استثناییدولتی- حاکمیتی265 ir. .
sfidaشرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاريدولتی- حاکمیتی266 ir.
shahrsazimrudپژوهشکده حمل و نقل دولتی- حاکمیتی267 ir. .
shilatسازمان شیالت ایراندولتی- حاکمیتی268 com.
sifصندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع کوچکدولتی- حاکمیتی269 gov ir- .
soirسازمان دانش آموزيدولتی- حاکمیتی270 teo ir. .
srdصندوق رفاه دانشجویاندولتی- حاکمیتی271 ir.
Ssaaسازمان ثبت اسناد و امالك کشوردولتی- حاکمیتی272 ir.
Taminپایگاه اطالع رسانی تامین اجتماعیدولتی- حاکمیتی273 ir.
tamlikiسازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی دولتی- حاکمیتی274 ir.
Taxgovسازمان امور مالیاتی کشوردولتی- حاکمیتی275 ir. .
taziratسازمان تعزیرات حکومتیدولتی- حاکمیتی276 gov ir. .
Tehranشهرداري تهراندولتی- حاکمیتی277 ir.
ticشرکت ارتباطات زیرساختدولتی- حاکمیتی278 ir.
tichctمرکز مطالعاتی منطقه اي حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیاي میانه و غربیدولتی- حاکمیتی279 org.
tpoسازمان توسعه تجارت ایراندولتی- حاکمیتی280 ir.
tridiموسسه تحقیقات دفاعیدولتی- حاکمیتی281 ir.
uarcorgمرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازي ومعماري دولتی- حاکمیتی282 ir. .
uastموسسه آموزش عالی هالل ایراندولتی- حاکمیتی283 rcs ir. .
udrcشرکت مادرتخصصی عمران و بهسازي شهري ایراندولتی- حاکمیتی284 ir.
vajaوزارت اطالعاتدولتی- حاکمیتی285 ir.
weatherسازمان هواشناسی کشوردولتی- حاکمیتی286 ir.
wwwaeoiorgسازمان انرژي اتمی دولتی- حاکمیتی287 ir. . .
wwwairportشرکت فرودگاههاي و ناوبري هوایی ایراندولتی- حاکمیتی288 ir. .
wwwamsacفرهنگستان علوم پزشکی ایراندولتی- حاکمیتی289 ir. . .
wwwatfدبیرخانه شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوريدولتی- حاکمیتی290 gov ir. . .
wwwauditسازمان حسابرسی دولتی- حاکمیتی291 org ir. . .
wwwbehzistiسازمان بهزیستی کشوردولتی- حاکمیتی292 ir. .
wwwbhrcacمرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازيدولتی- حاکمیتی293 ir. . .
.wwwbonyadmaskancomبنیاد مسکن انقالب اسالمیدولتی- حاکمیتی294 .
wwwcaoسازمان هواپیمایی کشوريدولتی- حاکمیتی295 ir. .
wwwcdticشرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشوردولتی- حاکمیتی296 ir. .
wwwchemicalقربانیان سالحهاي شیمیاییدولتی- حاکمیتی297 victims com. - .
wwwcigfصندوق بازنشستگی کشوردولتی- حاکمیتی298 ir. .
wwwcilaمرکز حقوقی بین المللیدولتی- حاکمیتی299 ir. .
wwwcisscمرکز همکاریهاي علمی بین المللیدولتی- حاکمیتی300 ir. .
wwwcspfiranصندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایردولتی- حاکمیتی301 com. .
wwwcssمرکز بررسی هاي استراتژیکدولتی- حاکمیتی302 ir. .
wwwdchqستاد مبارزه با مواد مخدردولتی- حاکمیتی303 ir. .
wwwepeستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارزدولتی- حاکمیتی304 ir. .
wwwfarhanggovوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدولتی- حاکمیتی305 ir. . .
wwwfarspاستانداري فارسدولتی- حاکمیتی306 ir. .
wwwfdagovسازمان غذا و دارودولتی- حاکمیتی307 ir. . .



wwwfreezonesدبیرخانه شوراي مناطق آزاد تجاري، صنعتی و ویژه اقتصادي دولتی- حاکمیتی308 ir. .
wwwghahremananصندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشدولتی- حاکمیتی309 ir. .
wwwghanoonasasiمعاونت اجراي قانون اساسی و هیئت نظارت دولتی- حاکمیتی310 ir. .
wwwgilanاستانداري گیالندولتی- حاکمیتی311 ir. .
wwwgtcacآموزشکده نقشه برداريدولتی- حاکمیتی312 ir. . .
wwwhadafmandiدولتی- حاکمیتی313 ir. .
wwwhbiمعاون تحقیقات و فناوري دولتی- حاکمیتی314 ir. .
wwwhonarفرهنگستان هنردولتی- حاکمیتی315 ac ir. . .
wwwفرهنگستان علوم ایراندولتی- حاکمیتی316 iasac ir. . .
wwwشرکت مادر تخصصی پاالیش و پژوهش خوندولتی- حاکمیتی317 ibrf ir. .
wwwسازمان انتقال خون ایراندولتی- حاکمیتی318 ibto ir. .
wwwسازمان میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگري دولتی- حاکمیتی319 ichto ir. .
wwwبنیاد دانشنامه نگاريدولتی- حاکمیتی320 iecf ir. .
wwwشرکت سرمایه گذاري هاي خارجی ایران دولتی- حاکمیتی321 ific org ir. . .
wwwشرکت مدیریت شبکه برق ایراندولتی- حاکمیتی322 igmc ir. .
wwwموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزيدولتی- حاکمیتی323 impsac ir. . .
wwwصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشوردولتی- حاکمیتی324 insf org. .
wwwسازمان امور مالیاتی کشوردولتی- حاکمیتی325 intamedia ir. .
wwwسازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایراندولتی- حاکمیتی326 investiniran ir. .
wwwسازمان توسعه برق ایراندولتی- حاکمیتی327 ipdc ir. .
wwwسازمان خصوصی سازي دولتی- حاکمیتی328 ipo ir. .
wwwشرکت هواپیمایی کشوردولتی- حاکمیتی329 iranair com. .
wwwشرکت  پشتیبانی سهامی امور دام کشوردولتی- حاکمیتی330 iranslal com. .
wwwسازمان آموزش فنی و حرفه اي کشوردولتی- حاکمیتی331 irantvto ir. .
wwwگمرك جمهوري اسالمی ایراندولتی- حاکمیتی332 iricagov ir. . .
wwwبنیاد شهید و امور ایثارگراندولتی- حاکمیتی333 isaar ir. .
wwwمعاونت  علمی و فناوري دولتی- حاکمیتی334 isti ir. .
wwwوزارت دادگستريدولتی- حاکمیتی335 justice ir. .
wwwkhorasanاستانداري خراسان رضويدولتی- حاکمیتی336 ir. .
wwwسازمان امور اراضیدولتی- حاکمیتی337 laoi ir. .
wwwمعاونت حقوقی رئیس جمهور دولتی- حاکمیتی338 lvp ir. .
wwwmajوزارت جهادکشاورزيدولتی- حاکمیتی339 ir. .
wwwmclsوزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعیدولتی- حاکمیتی340 gov ir. . .
wwwmefagovوزارت امور اقصادي و داراییدولتی- حاکمیتی341 ir. . .
wwwmfagovوزارت امور خارجهدولتی- حاکمیتی342 ir. . .
wwwmimtوزارت صنعت معدن و تجارتدولتی- حاکمیتی343 gov ir. . .
wwwmjazbدبیرخانه هیات مرکزي جذب اعضاي هیات علمیدولتی- حاکمیتی344 ir. .
wwwmoiوزارت کشوردولتی- حاکمیتی345 irPortal. .
wwwmopوزارت نفتدولتی- حاکمیتی346 ir. .
wwwmpoسازمان تدارکات پزشکی دولتی- حاکمیتی347 helal org. - .
wwwmporgسازمان مدیریت و برنامه ریزي کشوردولتی- حاکمیتی348 ir. .
wwwmrudوزارت راه و شهرسازي دولتی- حاکمیتی349 ir. .
wwwmsrtوزارت علوم تحقیقات و فناوريدولتی- حاکمیتی350 ir. .
wwwmsygovوزارت ورزش و جواناندولتی- حاکمیتی351 ir. . .



wwwnccorgسازمان نقشه برداري کشوردولتی- حاکمیتی352 ir. . .
wwwnipogovسازمان ملی بهره وري ایراندولتی- حاکمیتی353 ir. . .
wwwnkhorasanاستانداري خراسان شمالیدولتی- حاکمیتی354 ir. .
wwwnlhoسازمان ملی زمین و مسکن دولتی- حاکمیتی355 ir. .
wwwnrispacمرکز تحقیقات  سیاست علمی کشور دولتی- حاکمیتی356 ir. . .
wwwnwwشرکت سهامی مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشوردولتی- حاکمیتی357 ir. .
wwwomoremajlesمعاونت امور مجلس دولتی- حاکمیتی358 ir. .
wwwostanاستانداري آذربایجان غربیدولتی- حاکمیتی359 aggov ir. - . .
wwwostanاستانداري اردبیلدولتی- حاکمیتی360 ar ir. - .
wwwostanاستانداري اذربایجان شرقیدولتی- حاکمیتی361 asgov ir. - . .
wwwostanاستانداري چهارمحال بختیاريدولتی- حاکمیتی362 cb ir. - .
wwwostandariاستانداري زنجاندولتی- حاکمیتی363 zn ir. - .
wwwostanاستانداري همداندولتی- حاکمیتی364 hm ir. - .
wwwostanاستانداري کهگیلویه و بویراحمددولتی- حاکمیتی365 kb ir. - .
wwwostanاستانداري کردستاندولتی- حاکمیتی366 kd ir. - .
wwwostanاستانداري خوزستاندولتی- حاکمیتی367 kz ir. - .
wwwostanاستانداري مرکزيدولتی- حاکمیتی368 mr ir. - .
wwwostanاستانداري مازندراندولتی- حاکمیتی369 mz ir. - .
wwwostanاستانداري قمدولتی- حاکمیتی370 qom ir. - .
wwwostanاستانداري سمناندولتی- حاکمیتی371 sm ir. - .
wwwostanاستانداري تهراندولتی- حاکمیتی372 th ir. - .
wwwostanاستانداري یزددولتی- حاکمیتی373 yz ir. - .
wwwpersianacademyفرهنگستان زبان و ادب فارسیدولتی- حاکمیتی374 ir. .
wwwpmoسازمان بنادر و دریانورديدولتی- حاکمیتی375 ir. .
wwwportalاستانداري ایالمدولتی- حاکمیتی376 il ir. - .
wwwpresidentریاست جمهوري دولتی- حاکمیتی377 ir. .
wwwqazvingovاستانداري قزویندولتی- حاکمیتی378 ir. . .
wwwraiشرکت راه آهن جمهوري اسالمی ایراندولتی- حاکمیتی379 ir. .
wwwrcsجمعیت هالل احمر دولتی- حاکمیتی380 ir. .
wwwrmtoسازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي دولتی- حاکمیتی381 ir. .
wwwsaamadمرکز ارتباطات مردمیدولتی- حاکمیتی382 ir. .
wwwsabaorgسازمان بهره وري انرژي ایران (سابا)دولتی- حاکمیتی383 ir. . .
wwwsamtسازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهیدولتی- حاکمیتی384 ac ir. . .
.wwwsanjeshorgسازمان سنجش آموزش کشوردولتی- حاکمیتی385 .
wwwsanjeshpمرکز سنجشدولتی- حاکمیتی386 ir. .
wwwsaorgسازمان امور دانشجویاندولتی- حاکمیتی387 ir. .
wwwsbاستانداري سیستان و بلوچستاندولتی- حاکمیتی388 ostan ir. - .
wwwskoاستانداري خراسان جنوبیدولتی- حاکمیتی389 ir. .
wwwspoiشرکت سهامی چاپخانه دولتی ایراندولتی- حاکمیتی390 ir. .
wwwsrtcپژهشکده آماردولتی- حاکمیتی391 ac ir. . .
wwwstpiaمرکز رشد دانشجویان فناوريدولتی- حاکمیتی392 ir. .
wwwsunaorgسازمان انرژي هاي نو ایران (سانا)دولتی- حاکمیتی393 ir. . .
wwwswfصندوق رفاه دانشجویاندولتی- حاکمیتی394 ir. .
wwwtaminسازمان تامین اجتماعیدولتی- حاکمیتی395 ir. .



wwwtanavar شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشوردولتی- حاکمیتی396 ir. .
wwwtavanirشرکت سهامی مادر  - توانیردولتی- حاکمیتی397 org ir. . .
wwwtpphشرکت مادرتخصصی تولید نیروي برق حرارتیدولتی- حاکمیتی398 ir. .
wwwtsmlشرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك دولتی- حاکمیتی399 ir. .
wwwwomengovمعاونت امور زنان و خانواده دولتی- حاکمیتی400 ir. . .
wwwwriمؤسسه تحقیقات آبدولتی- حاکمیتی401 ac ir. . .
wwwwrmشرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایراندولتی- حاکمیتی402 ir. .
zakhirehشرکت ذخیره شاهد  دولتی- حاکمیتی403 co ir. .
وزارت راه و شهرسازيدولتی- حاکمیتی404
Digiatoدیجیاتوعلمی و فناوري اطالعات405 com.  
Gadgetnewsگجت نیوزعلمی و فناوري اطالعات406 ir.  
Gooyaitگویا آي تیعلمی و فناوري اطالعات407 com.  
Gsmجی اس امعلمی و فناوري اطالعات408 ir.  
Itbazarآي تی بازارعلمی و فناوري اطالعات409 com.  
Itproوب سایت تخصصی فناوري اطالعات ایرانعلمی و فناوري اطالعات410 ir.  
Lioncomputerلیون کامپیوترعلمی و فناوري اطالعات411 ir.  
Meghdaditمقداد آي تیعلمی و فناوري اطالعات412 com.  
Zoomgزومجیعلمی و فناوري اطالعات413 ir.  
Zoomitزومیتعلمی و فناوري اطالعات414 ir.  
Bamaبامافروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها415 ir.
Digikalaدیجی کاالفروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها416 com.  
Divarنیاز مندي هاي روز - دیوارفروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها417 ir.  
Emallsبازار اینترنتی ایمالزفروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها418 ir.  
Eranicoسرویس بازرگانی (ارانیکو)فروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها419 com.  
Esamایسامفروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها420 ir.  
Iranecarپرتال جامع خودرو کشورفروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها421 com.
Kimiaonlineمرجع تخصصی فروش آنالین کاالي دیجیتال (کیمیا آنالین)فروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها422 com.
Mihanstoreمیهن استورفروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها423 net.  
.Modisehcomمدیسهفروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها424  
Netbargنت برگفروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها425 com.  
Niazeroozنیاز روزفروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها426 com.  
.Rahnamacomراهنماي همشهريفروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها427  
Sheypoorشیپورفروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها428 com.  
Shopkeeperشاپ کیپرفروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها429 ir.
Zanbilزنبیلفروشگاه اینترنتی - نیازمندي ها430 ir.  
afarinakآفرینکفیلم و ویدیو431 ir.  
Aionetآیوفیلم و ویدیو432 ir.  
Aparatآپاراتفیلم و ویدیو433 com.  
appidoاپیدوفیلم و ویدیو434 ir.  
behseemaبه سیمافیلم و ویدیو435 tv.
.filimocomفیلیموفیلم و ویدیو436  
filmnetفیلم نتفیلم و ویدیو437 ir.  
iseemaآي سیمافیلم و ویدیو438 ir.  
kanapeکاناپهفیلم و ویدیو439 ir.



.mibiunimcomمی بینیمفیلم و ویدیو440
Plaanپالنفیلم و ویدیو441 ir.
Sabavisionصبا ویژنفیلم و ویدیو442 com.  
.Vidanamacomویدا نمافیلم و ویدیو443
Alibabaعلی باباگردشگري - سیاحتی444 ir.  
Lastsecondلست سکندگردشگري - سیاحتی445 ir.
Bayanboxصندوق بیانوبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل446 ir.
Blogبالگوبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل447 ir.  
Chmailپست الکترونیک چاپاروبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل448 ir.
.Cloobcomکلوب دات کاموبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل449  
.Facenamacomفیس نماوبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل450  
Irannazپورتال جامع ایران نازوبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل451 com.  
Loxblogلوکس بالگوبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل452 com.
Mihanblogمیهن بالگوبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل453 com.  
.Ninibancomنی نی بانوبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل454
Niniweblogنی نی وبالگوبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل455 com.
Parsiblogسرویس وبالگ نویسی پارسی بالگوبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل456 com.  
Parsnazپارس نازوبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل457 ir.
Persianblogپرشین بالگوبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل458 ir.  
.Rozblogcomرز بالگوبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل459  
.Wisgooncomویسگونوبالگ- شبکه هاي اجتماعی-ایمیل460  
varzeshcom1یک ورزشورزشی461 .
tvوبسایت بزنامه نودورزشی462 ir90 .
Parsfootballپارس فوتبالورزشی463 com.
Tarafdariشبکه اجتماعی ورزشی طرفداريورزشی464 com.  
Vananewsآژانس خبري ورزش ایران(وانا)ورزشی465 ir.  
Varzeshورزش 3ورزشی466 com3.
wwwolympicکمیته ملی المپیک ایرانورزشی467 ir. .
wwwparalympicکمیته ملی پارا المپیکورزشی468 ir. .
Bigthemeبیگ تمهاست و دامین و وب سایت469 ir.  
.Hamyarwpcomهمیار ورد پرسهاست و دامین و وب سایت470
.Hostirannetهاست ایرانهاست و دامین و وب سایت471  
Irpopupایران پاپ آپهاست و دامین و وب سایت472 ir.  
.Lordpopupcomلرد پاپ اپهاست و دامین و وب سایت473  
Marketwpمارکت ورکپرس (زاکت)هاست و دامین و وب سایت474 ir.  
Nextpopupپاپ آپهاست و دامین و وب سایت475 ir.  
Nicایرنیکهاست و دامین و وب سایت476 ir.  
Peyvandhaپیوندهاهاست و دامین و وب سایت477 ir.
Popkadeپاپ کدههاست و دامین و وب سایت478 ir.  
Popupadsپاپ آپ ادزهاست و دامین و وب سایت479 ir.  
Rtlراست چینهاست و دامین و وب سایت480 themecom- .  
Abadisآبادیس481 ir.  
Anetworkآنتورك482 ir.
Eاي استخدام483 estekhdamcom- .  



.Motamemorgمتمم484  
Parstodayپارس تودي485 com.
Persianvپرشین وي486 com.  
.Rohamwsدکتر رهام صادقی487  
Saatساعت 48824 com24.


